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platformy zarządzania 

danymi 
w TAURON 

Dystrybucja S.A.



Etapy wdrożenia 
Platformy 

MDM-GridFlow

Cały proces 
inwestycyjny w 
jednym 
miejscu w 
organizacji

Wdrożenie Eksploatacja
Koncepcja 
systemu

Projekt B+R 
(NCBiR)

08.2016 ÷ 04.2017 05.2017 ÷ 06.2019 12.2019 ÷ 10.2020 od 11.2020

Konsorcjum TAURON Dystrybucja S.A oraz Future Processing S.A.
w ramach realizowanego projektu B+R, 

dofinansowanego z Programu Sektorowego PBSE (NCBiR)

❑ Politechnika Częstochowska

B+R przy współudziale i wsparciu naukowo-badawczym uczelni wyższych:

❑ Politechnika Opolska



Na potrzeby realizacji 
projektu Platforma MDM -

GridFlow wykorzystano 
dane pomiarowe z 

liczników inteligentnych 
zainstalowanych

w latach 2014 ÷ 2020
na obszarze miasta 
Wrocław w ramach 

projektu AMIplus Smart 
City Wrocław



Wyzwania
dla Platformy

MDM-GridFlow

Wytwarzanie Przesył

Monitoring Magazyny 
energii elektrycznej

Stacje
ładowania

Elektrownie
wiatrowe

Dystrybucja

Dane dla
odbiorcy

- ISD

Instalacje PV

LZO

Utrzymanie 
parametrów napięcia 
zasilającego 
i niezawodności pracy 
sieci dystrybucyjnej  

Integracja danych wraz
z ich analizą w zakresie 
obsługi nowych elementów 
przyłączanych do 
infrastruktury 

Obsługa liczników 
zdalnego odczytu
i cyfryzacja branży 
energetycznej

Wyzwania dla operatorów systemu dystrybucyjnego 
w dobie toczącej się cyfrowej transformacji 



Chmura
obliczeniowa

MS Azure

1,1 MLD odczytów / m-c
1 TB danych / m-c

❑ Pojemność

❑ Bezpieczeństwo

❑ Skalowalność

❑ Utrzymanie



✓Skalowalność 
do kilku mln liczników

✓Bieżący pobór i przetwarzanie danych
pomiarowych i metadanych
za dobę n-1 

✓Czas przetwarzania danych
mniejszy niż 7 h

✓Big Data, język Python

✓Cloud computing i MS Azure

✓Dostęp do wyników 
przez aplikację webową

Wymagania systemu 
Platforma MDM-

GridFlow dla chmury 
obliczeniowej

MS Azure



Obszary 
technologiczne

systemu 
Platforma

MDM-GridFlow

Big Data

Symulacje

Uczenie 
maszynowe

Cyberbezpieczeństwo

Chmura obliczeniowa

Integracja 
systemów



Uproszczona 
architektura 

systemu

ON-PREMISE CHMURA OBLICZENIOWA

Rozwiązanie oparto
o architekturę 

Lambda
i koncepcję

budowania systemów 
opartych

o Data Lake’i.

Lista operacji, którą należy wykonać, aby zbudować rozwiązanie:

Dla użytkowników końcowych najważniejsze jest Act (def. Make Me More Money) – czyli użycie wydobytej 

z danych wiedzy, aby usprawnić i optymalizować działanie biznesu.



Skala 
pobieranych 

danych do systemu 
z systemów 
on-premise

Ilość zapytań do bazy CBP

Dane pomiarowe: 65 zapytania

Metadane: 14 zapytań

Ilość zapytań do bazy SZMS

Metadane: 24 zapytania

Średni czas ładowania:

CBP 20-30 min
SZMS 15-25 min

Czas przetwarzania pobranych danych:
ok. 3h (pobranie + przetwarzanie + zapis wyników)



Przetwarzanie 
danych

w chmurze 
obliczeniowej

Dzienny wolumen danych:
416 tys. liczników zdalnego 
odczytu

Dane surowe / pobrane:
ok. 13 GB (1 dzień)

Dane przetworzone:
ok. 17 GB (1 dzień)

Wolumen danych przetworzonych:
1 miesiąc ok. 0,5 TB
1 rok ok. 6 TB



Moduły 
funkcjonalne 

systemu
Platformy

MDM-GridFlow



Platforma
MDM-GridFlow



Platforma
MDM-GridFlow



Platforma
MDM-GridFlow



Platforma
MDM-GridFlow

Wykorzystanie podkładów mapowych



Efekty
z wdrożenia 
Platformy

MDM-GridFlow

Unikanie 
kosztów związanych 

z rozwojem 
infrastruktury 

sieciowej w oparciu   
o analizy i symulacje

Obniżone straty 
techniczne
i handlowe

Detekcja
typowania 

NPEE

Sprawniejsza 
obsługa 

klientów

Poprawa
efektywności
energetycznej

Usprawnienie
i optymalizacja 

procesów 
biznesowych

Analiza dużej ilości 
danych 

pomiarowych
z liczników zdalnego 

odczytu

Dedykowany poziom 
funkcjonalności 

rozwiązań do 
potrzeb OSD

Skuteczniejsze 
wykrywanie usterek 

technicznych 
w obszarze liczników 

zdalnego odczytu 



Dla kogo ?

Dla OSD, przechodzących cyfrową transformację

w celu efektywniejszego zarządzania infrastrukturą

sieciową i pomiarową

Co robi ?

• Przetwarza duże ilości danych w krótkim czasie

• Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo sieci

• Optymalizuje koszty

Jak to robi ?

Poprzez zaawansowaną analizę danych

Platforma
MDM-GridFlow



❑ Projekt Platforma MDM B+R umożliwił opracowanie modeli analitycznych dostępnych danych
pomiarowych w systemie AMI, estymacji brakujących danych spowodowanych zdarzeniami w
licznikach klienckich i bilansujących, modeli analitycznych wpływu mocy biernej na różnicę
bilansową na SN oraz nN, współczynników jednoczesności w sieci nN, automatycznego wyznaczania
wskaźników SAID/SAIFI, wyznaczania modelowych obciążeń dla różnych charakterów odbiorców
oraz stacji SN/nN, typowania miejsc NPEE na podstawie wyznaczania różnicy bilansowej i metody
analizy napięć.

❑ Wynikiem projektu Platforma MDM B+R jest wdrożenie w firmie Platformy MDM-GridFlow, która
umożliwia wykorzystanie potencjału dużej ilości danych, gromadzonych z inteligentnej
infrastruktury pomiarowej w procesach biznesowych TD, w szczególności dotyczących pomiarów,
sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączeń oraz planowania i rozwoju sieci, usług operatorskich, a
także utrzymania i ruchu sieci.

❑ System jest w fazie rozwoju - podlega dalszym modyfikacjom i zmianom, aby jak najlepiej wspierać
OSD w analizach technicznych i zarządzaniu siecią elektroenergetyczną,
w szczególności w zakresie parametrów jakości dostaw energii elektrycznej, m.in. aspektami
dotrzymywania parametrów napięciowych (szczególnie związanych z funkcjonowaniem
mikroinstalacji PV).

Podsumowanie



Dyskusja
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